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SALTEN KULTURUTVALG
Medlemmer i Salten Kulturutvalg 
er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene:

Salten Kulturutvalg representanter  vararepresentanter

Beiarn kommune  Irena Jovic  Ågot Eide
Bodø kommune  Ingrid Lien  Even Sjøvoll
Fauske kommune  Bernt Gøran Lund Karin Rugås
Gildeskål kommune Eva Fagermo  Petter Kjærnes
Hamarøy kommune Ronald Jacobsen  May Valle
Meløy kommune  Sigurd Stormo  Per Frøskeland
Saltdal kommune  Ingunn Mikaelsen  Trond Andreassen
Steigen kommune Inge Albriktsen  Torunn Baade Aalstad  
Sørfold kommune  Kolbjørn Mathisen Turid Willumstad

Leder for kulturutvalget pr. 12.04.-12 er Ingrid Lien
Nestleder: Kolbjørn Mathisen

AU: Ingrid Lien, Bodø, Grete Stenersen, Meløy, Inge Albriktsen, Steigen, Bente Braaten, Sørfold
 
Salten Regionråd  Heidi Robertsen (sekretær/rådgiver)
Salten Kultursamarbeid Lisbeth Glanfield (Daglig leder)

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011.
Leder for kulturskolenettverket fram til 01.01.-13: Torunn Baade Aalstad.
Leder for kulturskolenettverket etter 01.01.-13: Eirik Stensland, Hamarøy

UTVALGSMEDLEMMER



Møter.
Det har vært avholdt følgende møter:

Årsmøte 9.-10. juni i Beiarn

AU-møter: Det har vært avholdt 2  AU-møter:
18.02. og 01.04. Møtene har vært avholdt i Bodø

Møter i Salten Kulturutvalg: 
22.05.12 i Meløy
18.08.12 i Bodø
20.11.12 på Fauske

Nettverkssamlinger kultursjefer og kulturskolerektorer: 
Det har vært avholdt to nettverkssamlinger for kulturledere og kulturskolesjefer: 
21. og 22. mai 2012 i Meløy
19. og 20. november 2012 på Fauske

Møter i kulturskolenettverket:
21. og 22. mai 2012 i Meløy
19. og 20. november 2012 på Fauske

Administrasjon:
Lisbeth Glanfield har arbeidet som daglig leder.
Heidi Robertsen har vært sekretær for kulturutvalget.

Kultursamarbeidet har hatt 
kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A
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Hovedmålgruppen for kultursamarbeidet er barn og unge.
Her fra landseringsarrangement for boka “Ordsnop” i Bodø kulturhus



PROSJEKTER
KULTURELL KNAGG 2012: 
KRAFTJUBILEUM I MELØY

Meløy fikk tildelt den kulturelle knaggen for 2012, 
og feireT100 års jubileum for starten på kraft-
produksjon i kommunen. De arrangerte en rekke
arrangementer i løpet av året, og markeringen av
jubileet var svært vellykket.
Salten kultursamarbeid bidro med markedsføring
av arrangementene på “Kulturisalten.no”, samt
var støttespiller i forbindelse med søknad til
Partnerskap Salten.
   

9. mars var det spektakulær åpning av kraftjubileet ved Meløy 
kulturhus og Lille Glomvann i Glomfjord. 
Isskulptur laget av Peder Istad.
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FILMFEST SALTEN - BARENTS YOUTH FILM FESTIVAL
2012-2013
Arrangørene av Filmfest Salten/BYFF 2012/2013

Filmfest Salten/BYFF er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø og DKS Nordland 
Fylkeskommune.
Det organisatoriske/praktiske forberedende arbeidet var delt mellom Den kulturelle skolesekken, Bodø og 
Salten Kultursamarbeid. 

Organisering av Filmfest Salten/BYFF 2012/2013

Salten/Barents Youth Film Festival ble organisert delvis som et to-delt prosjekt, der den ene delen var et 
kulturell skolesekk prosjekt for Salten, og den andre delen var et internasjonalt Barentsprosjekt.

Elevkurs.

I løpet av høstsemesteret ble det arrangert kurs for alle 10. Trinns elever i Salten, i regi av Den kulturelle 
skolesekken.
Profesjonelle filmmakere reiste rundt til alle skolene i Salten og holdt 3 timers kurs for elevene samt deres 
lærere.
Lærerne ved den enkelte skole fulgte opp disse kursene ved å veilede elevene i filmproduksjon. Elevene 
produserte filmer fra idé til ferdig produkt. Hver skole kåret de beste filmene innenfor de ulike kategoriene, 
og sendte vinnerfilmene til juryering.
Det kom inn over 250 filmer fra Saltenskolene. Av disse ble de beste plukket ut til å være med på konkur-
ranse om å bli best i de ulike kategoriene.

Vinnerne ble utropt på filmfesten i Bodø Spektrum.

Fra filmworkshop i mai 2013. Barents Youth Film Festival. 



PROSJEKTER
INTERNASJONAL FILMWORKSHOP 2013
Det ble arrangert en tre dagers internasjonal filmworkshop på Kjerringøy 21. - 25. april 2013

Deltakere:
5 elever og en lærer fra Oulo (Finland)
5 elever og en lærer fra Sodankule (Finland)
4 elever og en lærer fra Murmansk (Russland)
8 elever og 2 lærer fra Jönköping (Sverige)
8 elever og to lærere fra Reykjavik (Island)
9 elever fra Salten

8 elever og en lærer fra Svendborg (Danmark) var påmeldt, men på grunn av storlockout i Danmark som 
rammet alle lærere, meldte de forfall

Årets workshop ble utvidet med elever fra Sverige og Danmark.

Filmærere på workshop er profesjonelle
regissører og filmfotografer:
Philipp Abryutin, Russland
Miika Soini, Finland
Susanna Wallin, Sverige
Katja Eyde Jacobsen, Norge
Magne Pettersen, Norge
Jim Hansen, Norge
Kjartan Nilsen, Norge



 
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 350.000 statlige midler for 2011. Fauske kommune som 
sto som søker/mottaker av pengene på vegne av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 
Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon av alle 
produksjonene på vegne av kommunene. 
Bevilgningene gitt høsten 2011 ble brukt i 2012 for å dekke tre produksjoner. I Salten har vi valgt å satse 
på profesjonelle artister fra egen region, og produksjonene er laget spesielt for 
målgruppen  60 +

Følgende produksjoner turnerte i alle de ni kommunene i 2011 og våren 2012:
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Musikk og magi
En humoristisk reise i tonenes og mys-
tikkens verden, med tenoren John Kristian 
Karlsen, piano- og trekkspillvirtuosen Andrej 
Stepanov og stand-up magikeren Radini 
(Aksel Olsen). Forestillingen var basert på 
de gode gamle varietéene med forskjellige 
innslag og kostymer. Forestillingen var også 
basert på noe aktiv deltakelse fra publikum. 
Antall forestillinger: 12
Lengde: 45 min.



PROSJEKTER

Slusk og Rallar – og sanger de sang
Det ble vist lysbilder fra gruvemiljøet i Sulitjelma, basert på historiske hendelser i arbeider- og gru-
vemiljøet. I tillegg underholdt Kristian Krokslett og Steinar Pedersen med sluskeviser og små historier 
fra gruvemiljøet. Artistene bar tidsriktige drakter. Det var også åpent for små historier fra publikum, siden 
mange fra målgruppen i Salten har arbeidet eller har nære slektninger som arbeidet i gruvene. Etter fores-
tillingen var det kaffeservering.

Minner II – noen timer 
med blyant og pensel
Vi har tidligere hatt tegne- og 
maleworkshop med billedkunstnerne 
Ingrid Cimmerbeck og Tor Kvarv. Det 
var mange henstillinger om å ha flere 
slike workshops, så vi ville arrangere 
en ny turné der deltagerne tegner/
maler et minne fra livet sitt. De som 
ønsket det, kunne ta med et foto som 
de brukte som inspirasjon. Kunst-
nerne hadde med alt utstyr som 
trenges, og veileder underveis. Det 
ble også tilrettelagt slik at demente 
kunne få glede av dette tiltaket, ved 
at de hadde med seg medhjelper.
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IDRETTSGALLA
Nordland Idrettskrets i samarbeid med Salten Kultursamarbeid arrangerte Salten Idrettsgalla for første 
gang lørdag 9. februar 2013 i Fauske idrettshall. 
Arrangementet var et tidlig kveldsarrangement (kl. 17:00-19:00).
Det var et åpent arrangement med påmelding. Billettpris kr. 250,- som dekte matservering (Tapas). Det var 
i tillegg salg av drikke (alkoholfritt).
Til å lede arrangementet benyttet vi Frode Mikaelsen.

I tillegg til prisutdelinger var det musikalske innslag ved:

Finneid hornorkester
Bymusikantene, Fauske,
Isabel Berg
Ingeborg OKTOBER
KRÅKESØLV

En rekke gjester var invitert: ordførere, nominerte, prisvinnere, prisutdelere og samarbeidspartnere.

Jury:
Eva Lund Pedersen, repr. for idrettsrådene
Reinert Aarset, repr. for Idrettskretsen
Bjørn Godal, repr. for idrettslagene
Stian Høgland, an
Juryen innhentet også fagekspertise fra Freddy Thoresen, sportsjournalist i Avisa Nordland
Det var hedring av årets ildsjel i hver Saltenkommune, samt kåring av vinnere i ulike kategorier av prestas-
jonspriser.

Årets ildsjeler i de ulike Saltenkommunene i 2012 
Ildsjelene var valgt ut av idrettsrådene i de enkelte kommunene. De hadde ulike prosesser for utvelgelse, 
men det ble valgt en ildsjel fra hver kommune i Salten. De ni ildsjelene var nominert til prisen «Årets ildsjel 
i Salten». Denne ble valgt gjennom avstemming gjennom Avisa Nordland, samt juryens vurdering.

Det vises forøvrig til egen prosjektrapport

Utdeling av ildsjelpriser



OPPDRAG, SAKSBEHANDLING, KOMPETANSEHEVING
OPPDRAG FOR ENKELTKOMMUNER
Daglig leder har vært engasjert av Bodø kommune for å utarbeide forprosjekt vedrørende ungdomsmed-
virkning i STORMEN bibliotek og litteraturhus. Arbeidet tilsvarte 40% stilling i 4 måneder.

KURS OG KOMPETANSEHEVING
Daglig leder har deltatt på Norsk Kulturråd sitt årlige fagseminar.

Daglig leder har deltatt på to fagseminar i regi av SKINN (se kunst i Nord-Norge)

Det har vært arrangert to nettverksamlinger for kulturledere ogf kulturskoleansatte i Salten med faglig
innhold.



INFORMASJON OG MEDIA

- Informasjon om aktivitet i kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
- Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
- Drift av nettside og kulturisalten.no
- Nettverkstreff for kultursjefer og kulturskolerektorer
- Aktiv i media for å få redaksjonell dekning av arrangementer

Noen av presseoppslagene i løpet av året
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ØKONOMISK STØTTE OG OPPSUMMERING



Jeg elsker Rognan. 
Jeg føler som om jeg er på planeten hjerte. 

Jeg elsker hjerter. 
Rognan, Rognan er så fin. 

Den beste plass. 
Jeg elsker Rognan.

Fra “Skriveglede”
Andrea Bergholt Johansen, 8 år Saltdal kulturskole 

Layout/Design: Lisbeth Glanfield

Postboks 915, 8001 Bodø
Prinsensgate 113
Tlf. 75 54 86 00


